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Onderwerp:
Ontslagname wethouder Ten Hagen

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom, met de raad
en het college te spreken over de situatie die is ontstaan door de ontslagname
van wethouder Ten Hagen.

Bestaand kader: Artikelen 17 tweede lid, 35 eerste lid, 39 en 43 Gemeentewet

Inleiding:
De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom voelen de behoefte om de ontstane
situatie rond het vertrek van wethouder Ten Hagen met de raad en het college te
bespreken. Conform artikel 17, tweede lid Gemeentewet hebben wij op hun verzoek
hiertoe een extra raadsvergadering bijeen geroepen.
Toelichting:
De fracties van GroenLinks en Bloeiend Hillegom hebben hun schriftelijke verzoek als
volgt onderbouwd:
“De eerstvolgende geplande raadsvergadering is op 4 februari. Onze fracties hebben
echter een aantal vragen en zorgen omtrent de ontstane situatie, waarvan wij het
belangrijk vinden dat die zo spoedig mogelijk met raad en college kunnen worden
besproken.
Deze betreffen o.a. de invulling van de ontstane vacature en de daarmee
samenhangende portefeuilleverdeling, vooral als het gaat om de portefeuille Verkeer
& Vervoer.
Voor het draagvlak van het college in de nieuwe samenstelling lijkt het ons wenselijk
dat alle fracties hierover hun advies kunnen uitspreken en dat dit wordt meegewogen
in de werving en selectie van de nieuwe wethouder en de portefeuilleverdeling in het
college.”
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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Ter inzage gelegd:
- Ontslagbrief wethouder Ten Hagen
- Relevante artikelen Gemeentewet bij extra raad i.v.m. ontslagname wethouder Ten Hagen
Informatie bij: Elma Hulspas, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537204
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